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W Polichnie
dziękowali za plony

 Dziękowali za zebrane szczęśliwie plony i modlili się o uro-
dzaj. Święto Plonów to dla rolników najradośniejsze święto 
w roku. W tym roku, mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny ob-
chodzili je w Polichnie. Święto plonów ściągnęło do naszej gmi-
ny prawdziwe tłumy.

Blisko pół tysiąca ludzi 
zwiedziło Chęciny nocą
 Wspaniałe zabytki, urokliwe uliczki, niezapomnia-
ne walki rycerskie, koncerty i pokazy, a wszystko to pod 
osłoną nocy. Tegoroczne Nocne Zwiedzanie Chęcin było 
wyjątkowe i ściągnęło blisko pół tysiąca uczestników.

11 sierpnia mieszkańcy Chęcin tradycyjnie przywitali 
uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej

 11 sierpnia mieszkańcy Chęcin tradycyjnie przywita-
li uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. 
W tym roku był on szczególny w związku z setną rocz-
nicą Czynu Niepodległościowego Legionów. Z tej okazji 
w Chęcinach wsadzono dąb upamiętniający te wydarze-
nia. Program patriotyczny zaprezentował zespół folk-
lorystyczny „Siedlecczanie”. Honorowy patronat nad 
marszem sprawowała małżonka ostatniego prezydenta na 
uchodźstwie Karolina Kaczorowska. W uroczystościach 
licznie wzięli udział mieszkańcy naszej gminy, co świad-
czy o wielkim szacunku i pamięci o jakże ważnych wyda-
rzeniach z tamtych lat.

VIII Świętokrzyski Zlot 
Motocykli SHL

i Pojazdów Zabytkowych
 23 i 24 sierpnia, blisko pięćdziesiąt zabytkowych motocykli 
i samochodów wzięło udział w biegach górskich, które rozegrano 
na asfaltowych serpentynach w okolicach Chęcin. W ramach im-
prezy odbyła się wystawa motocykli i aut zabytkowych, spotkanie 
ze znanymi kierowcami wyścigowymi oraz działaczami polskiego 
sportu motocyklowego i samochodowego, a także górskie próby 
czasowe motocykli i samochodów zabytkowych po chęcińskich 
serpentynach – memoriał Michała Nahorskiego, który zginął 
w tym mieście podczas Rajdu Adriatyckiego, w lipcu 1959 roku.
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 Głównym celem projektu jest zagospodarowanie Wzgórza 
Zamkowego poprzez: kompleksowe prace rewitalizacyjne w ra-
mach Górnego i Dolnego Dziedzińca Zamku; zwiększenie po-
wierzchni parkingu oraz przebudowa nawierzchni i ogrodze-
nie parkingu; pełną nocną iluminację Zamku oraz przebudowę 
oświetlenia ul. Jędrzejowskiej i dojścia do Zamku. Powstanie 
też restauracja, a także pomieszczenia sanitarne. Jeszcze w tym 
roku będziemy mieli okazję podziwiać efekty prac wykonanych 
w ramach projektu. 

Redakcja

Prace na Zamku Królewskim w Chęcinach 
trwają

 Trwa realizacja projektu pn. „Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kom-
pleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia Oblężenie Chęcińskiej Wa-
rowni”. Gmina Chęciny na wykonanie zaplanowanych działań pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
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• Konkurs artystyczny 
„Moje marzenia”

• W Polichnie dziękowali za plony

 Przetarg na budowę wodociągu 
w Mostach wygrało konsorcjum firm, 
w którym liderem jest Hydrobud Krzy-
siek Sp.J. z Kielc, a partnerem firma AK 
Inżynieria Lądowa Artur Krzysiek. Wy-
brane w drodze przetargu konsorcjum 
firm zaproponowało najniższą kwotę 
realizacji inwestycji, która ma się zakoń-
czyć jeszcze w tym roku. Zadanie będzie 
kosztowało 989 tysięcy złotych.

 Inwestycja jest możliwa do zrealizo-
wania dzięki pozyskanemu przez gminę 
Chęciny dofinansowaniu ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013, Działanie „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej”. – Dzięki temu dofinansowaniu 
nareszcie będziemy mogli wybudować 
w Mostach od tak dawna wyczekiwany 
wodociąg. Z całą pewnością spowoduje 
to poprawę infrastruktury technicznej 
w tej części gminy, która przez lata żyła 
w zawieszeniu. W związku z planowaną 
budową słynnego „Morza Chęcińskiego” 
przez dziesiątki lat nic nie można było 
tu zrobić. Po długich staraniach, w koń-

Podpisana umowa
na budowę sieci

wodociągowej w Mostach
 Blisko milion złotych kosztować będzie wybudowanie sieci wodociągowej 
w miejscowości Mosty. Przetarg już został rozstrzygnięty, a gmina podpisała umo-
wę z wykonawcą. Prace ruszą lada dzień. Inwestycja zakończy się w kwietniu 2015 
roku. 

cu udało się wykreślić z rządowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego 
projekt budowy „Morza Chęcińskiego”. 
Dzięki temu, w końcu możemy działać. 
Teraz staramy się nadrobić stracony czas 
i sprawić, żeby położone malowniczo 
Mosty stały się atrakcyjnym miejscem 
do życia – przekonuje Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
– W chwili obecnej do Mostów spłynie 
potężny zastrzyk gotówki. Blisko milion 
kosztować będzie wybudowanie wodo-
ciągu, na który pozyskaliśmy 75 procen-
towe dofinansowanie. Natomiast, około 
2 milionów złotych będzie kosztowało 
scalenie gruntów, dzięki któremu zyska 
zarówno sama gmina, która w tym miej-
scu posiada blisko 200 działek budow-
lanych, jak i mieszkańcy, którzy w pełni 
wymiarowe działki będą mogli sprzedać 
lub w końcu wybudować się tu samemu 
– tłumaczy Burmistrz Jaworski.

 Planuje się, że realizacja budowy wo-
dociągu w Mostach zostanie całkowicie 
zakończona w kwietniu 2015 roku.  

Agnieszka Olech
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 Niebezpieczna droga łączy Chęciny 
z Małogoszczem. Każdego dnia przejeżdża 
tędy wiele ciężkich samochodów, które nie 
tylko niszczą drogę, ale również powodu-
ją pękanie domów. Dodatkowe zagrożenie 
stwarza brak chodników. Mieszkańcom 
ciężko jest bezpiecznie przejść na drugą 
stronę ulicy.
 Po długich rozmowach z przedstawi-
cielami samorządu wojewódzkiego, Bur-
mistrz Robert Jaworski, z uwagi na zły 
stan nawierzchni, jak i samego pobocza, 
postanowił przyspieszyć budowę drogi 
Chęciny-Małogoszcz. Podjęta została decy-
zja o przygotowaniu dokumentacji projek-
towej ze środków gminnych. - Dla dobra 
sprawy postanowiłem wziąć to obciążenie 
finansowe na barki gminy. Wszystko po to, 
aby maksymalnie przyspieszyć inwestycję. 
Muszę jednak przyznać, że zrobiłem to 
z ciężkim sercem, bo wolałbym naprawiać 
własne drogi gminne, ale tu przecież cho-
dzi o bezpieczeństwo mieszkańców – tłu-
maczy Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski, który w taki sam sposób 
wsparł remont trasy wojewódzkiej numer 
763 w Radkowicach. - Mam nadzieję, że 
przygotowana przez nas dokumentacja 
techniczna znacznie przyspieszy decyzję 
o remoncie tej jakże strategicznej drogi 
– mówi Burmistrz, Robert Jaworski.
 Przetarg na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla rozbudowy drogi woje-

Chęciny projektują drogę krajową
przez Korzecko do Małogoszcza

 Gmina Chęciny, chcąc przyspieszyć remont drogi krajowej numer 762, podjęła decyzję o wykonaniu na własny koszt doku-
mentacji technicznej. Biuro projektowe już zostało wybrane w drodze przetargu i rozpoczęło prace nad wykonaniem projektu 
tej drogi, począwszy od mającego powstać ronda przy wjeździe do Chęcin aż do granic Małogoszcza. Projektowane są również 
chodniki w Korzecku i ścieżki rowerowe wzdłuż drogi. 

wódzkiej ogłoszono pod koniec 2013 roku. 
Do przetargu przystąpiło 9 firm. Najko-
rzystniejszą ofertę na kwotę 353 625.00 zł 
brutto przedstawiła firma CONTEK PRO-
JEKT ANDRZEJ MET. W ramach zamó-
wienia firma wykona projekt budowlany 
oraz projekt wykonawczy kompletny do 
uzyskania decyzji o zezwoleniu na realiza-
cję inwestycji drogowej.
 Projektowana inwestycja zakłada roz-
budowę drogi wojewódzkiej na długości 
ponad 10 km i poszerzenie istniejącej na-
wierzchni do uzyskania szerokości 7,0 m. 
Projekt przewiduje wykonanie specjali-
stycznych pomiarów i badań w celu prawi-
dłowego wykonania  wzmocnienia i stabi-
lizacji istniejącej nawierzchni do przepro-
wadzania ruchu ciężkiego oraz uspraw-
nienie przepustowości i prędkości ruchu 
tranzytowego. Projekt zakłada również 
rozbudowę drogi wraz z chodnikami przez 
miejscowość Korzecko. Zmodernizowane 

 Marszałek Adam Jarubas rozpoczął wizytę od spotkania 
w Urzędzie Gminy i Miast Chęciny, gdzie z Burmistrzem Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robertem Jaworskim, rozmawiał o szan-
sach i wyzwaniach, jakie stoją przed świętokrzyskimi samorzą-
dami w związku z nową perspektywą finansową Unii Euro-
pejskiej na lata 2014-2020. Obaj Panowie długo dyskutowali 
odnośnie priorytetów, na które głównie będzie przeznaczane 
wsparcie unijnych programów w najbliższych latach. Samorzą-
dowcy omówili także główne obszary dofinansowania. Na za-
kończenie wizyty, Marszałek Adam Jarubas przyjrzał się temu, 
co zostało zrobione w dobiegającej końca obecnej perspektywie 
unijnej. Jak przyznał, jest pod ogromnym wrażeniem chęciń-
skich Rynków.

Agnieszka Olech

Marszałek Adam Jarubas z wizytą w Chęcinach
 7 sierpnia, w Chęcinach gościł Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas. Podczas wizyty Marszałek roz-
mawiał z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny, Robertem Jaworskim na temat założeń perspektywy finansowej Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020, a także obejrzał chęcińskie Rynki po rewitalizacji.

zostaną skrzyżowania, a na rzece Hutce 
przebudowany będzie most. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo ruchu na tej drodze zapro-
jektowane zostaną lewoskręty, a na skrzy-
żowaniu Chęciny – Zajączków - Małogoszcz 
powstanie rondo ułatwiające ruch drogowy. 
Projekt przewiduje utworzenie Drogowej 
Stacji Meteo informującej kierowców o sy-
tuacji pogodowej na tej drodze. Zaprojekto-
wane będą też ścieżki rowerowe. 
 - Od wielu lat staramy się, aby doprowa-
dzić do realizacji jednej z najważniejszych dla 
naszej Gminy inwestycji, jaką jest rozbudowa 
drogi Chęciny-Małogoszcz. Po wielu rozmo-
wach podjęliśmy decyzję o pokryciu kosztów 
projektowanej dokumentacji, tak aby przy-
spieszyć to zadanie. Podobnie postąpiliśmy w 
przypadku drogi w Radkowicach, gdzie dziś 
mieszkańcy mają nową nawierzchnię z chod-
nikami i właściwie oznakowanymi przejścia-
mi dla pieszych. W ostatnich latach udało 
nam się wybudować i wyremontować ponad 
90% dróg gminnych i powiatowych. Dużym 
osiągnięciem była realizacja drogi wojewódz-
kiej w Radkowicach, dlatego tak bardzo zale-
ży nam, aby jak najszybciej doszło do budo-
wy tej niebezpiecznej drogi, jaką jest droga 
Chęciny-Małogoszcz. Wierzę, że ten pierw-
szy krok, w postaci wykonania dokumentacji 
projektowej, spowoduje jak najszybsze roz-
poczęcie inwestycji – powiedział Burmistrz.

Agnieszka Olech
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 Jak się okazało, magiczna chęcińska noc obfitowała w szereg 
atrakcji, specjalnie przygotowanych przez organizatorów dla zwie-
dzających. Uczestników podzielono na grupy, które po nocnych 
Chęcinach oprowadzali przewodnicy świętokrzyscy PTTK.
 Tłumy przybyłych do Chęcin na Nocne Zwiedzanie Zabytków 
gości powitał na dziedzińcu nowo oddanej hali widowiskowo-
-sportowej w Chęcinach „Pod Basztami” włodarz Gminy i Miasta 
Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski. Stąd, po obejrzeniu walk ry-
cerskich, uczestnicy nocnego zwiedzania ruszyli w nietuzinkowy 
sposób odkrywać tajemnice Chęcin. 
 Wszyscy chcieli sprawdzić, czy faktycznie chęcińskie zabytki 
pod osłoną nocy prezentują się tak wyjątkowo magicznie i tajemni-
czo.
 Na miłośników nocnych przygód z historią w tle czekało zwie-
dzanie klasztoru ojców Franciszkanów i Klasztoru s.s. Bernardy-
nek. Goście zwiedzili także zabytkową kamienicę „Niemczówkę” 
wraz z podziemiami i dziedzińcem oraz Synagogę. Na dolnym 
rynku można było obejrzeć walki rycerskie w wykonaniu Drużyny 
Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej „Chorągwi Ferro Aquilae”, a w Ko-

Blisko pół tysiąca ludzi zwiedziło Chęciny nocą
 Wspaniałe zabytki, urokliwe uliczki, niezapomniane walki rycerskie, koncerty i pokazy, a wszystko to pod osłoną nocy. 
Tegoroczne Nocne Zwiedzanie Chęcin było wyjątkowe i ściągnęło blisko pół tysiąca uczestników.

ściele Parafialny w Chęcinach wysłuchać koncertu w wykonaniu 
niezwykle utalentowanej wokalistki Antoniny Gorzelak. 
 Niezwykła niespodzianka czekała na gości na górnym Rynku, 
gdzie odbył się koncert młodej skrzypaczki Laurencji Nowackiej. 
Po koncercie pojawiła się Biała Dama we własnej osobie, która do 
tej pory w zwyczaju miała ukazywać się jedynie na zamku w Chę-
cinach, gdzie obecnie trwa rewitalizacja. Chwilę postraszyła zwie-
dzających, a później „Ścieżką Mnicha” poprowadziła wszystkich aż 
do podnóża Zamku, gdzie obejrzano pokaz tańca z ogniem w wy-
konaniu Adama Szkopiaka. Ósme w historii Nocne Zwiedzanie Za-
bytków Chęcin zakończyło się wspólnym ogniskiem.
 Organizatorem tegorocznego Nocnego Zwiedzania Chęcin 
był Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny wraz z Centrum Kultury 
i Sportu w Chęcinach, Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Chęcińskiej 
oraz Drużyną Rycerską Ziemi Chęcińskiej.

Agnieszka Olech
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 Do istniejącej już na terenie Chęcin sieci monitoringu 
dołączy kolejnych piętnaście nowoczesnych kamer. Doskona-
łej jakości sprzęt będzie „obserwował” zrewitalizowaną część 
miasta, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców i odwiedzają-
cych Chęciny turystów. Nowe kamery zostaną zamontowane 
do końca sierpnia.

 Inwestycja zostanie przeprowadzona w ramach zadania 
„Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, 
mająca na celu odbudową i promocję unikatowych walorów hi-
storycznych i kulturowych miasta”. Udało się pozyskać dodat-
kowe dofinansowanie unijne na rewitalizację centrum miasta. 
Pozyskane środki będą przeznaczone również na zamontowa-
nie profesjonalnego monitoringu.
 Gmina ogłosiła przetarg na to zadanie. Nowoczesny system 
monitoringu, w skład którego ma wejść piętnaście nowych ka-
mer wraz z urządzeniami i wyposażeniem centrum zarządzania 
i stanowiska operatora kosztować będzie 179 tysięcy złotych. 
Kamery zostaną zainstalowane i uruchomione do końca sierp-
nia. 
 Do tej pory w oku zainstalowanych na terenie miasta ka-
mer znajduje się kilka stanowisk. Monitoring został umieszczo-
ny również we wnętrzach zabytków, w tym w odrestaurowanej 
renesansowej „Niemczówce”. Dodatkowy atut chęcińskiego 
monitoringu stanowi fakt wzajemnego „widzenia się” kamer. 
Kamery ustawione są w taki sposób, który pozwala na wzajem-
ne ich monitorowanie się. 

Agnieszka Olech

Centrum Chęcin
w oku kamer.

Tu będzie bezpiecznie

 Do czyszczenia i ponownego uruchomienia fontanny zaan-
gażowanych było dwóch ludzi przez kilka dni. Substancja, któ-
ra znalazła się w fontannie, spowodowała wytworzenie się pia-
ny. Żeby ją usunąć trzeba było wylać 10 tysięcy litrów wody ze 
zbiornika fontanny i dokładnie wypłukać całą instalację, na co 
potrzebne było kolejne kilka tysięcy litrów wody, za którą prze-
cież zapłacimy my wszyscy, bo to pieniądze z budżetu gminy, 
czyli pieniądze mieszkańców. Przykro, że znajdują się tacy, któ-
rzy nie potrafią poszanować wielomilionowych inwestycji, jakie 
są realizowane dla poprawy również ich komfortu życia. Aż żal 
patrzeć jak niszczona jest praca tak wielu ludzi. Już sprawdza-
ne są taśmy z monitoringu, a sprawę przekazano policji. Mamy 
nadzieję, że sprawcy zostaną surowo ukarani.
 Czy w naszej Gminie nie może być ładnie??? Komu to prze-
szkadza?

Agnieszka Olech

Chęcińska fontanna pełna piany.
Sprawcy poniosą konsekwencje?

 Zamiast cieszyć oko mieszkańców i turystów, chęcińskie fontanny biły … pianę. Wandale „zapienili” dopiero co wybudo-
wane fontanny na górnym Rynku w Chęcinach. Nagrania z monitoringu już zostały przekazane policji. Sprawcom naruszenia 
prawa grozi surowa kara. Głupi żart będzie sporo kosztował za czyszczenie instalacji i wymianę wody. 
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 W 49. Marszu Szlakiem I Kompanii 
Kadrowej w setną rocznice wymarszu 
„kadrówki” 6 sierpnia z krakowskich 
Oleandrów blisko siedmiuset uczestni-
ków Marszu Szlakiem I Kompanii Ka-
drowej ruszyło do Kielc. Tegoroczny 
Marsz był wyjątkowy z okazji setnej rocz-
nicy Czynu Niepodległościowego Le-
gionów. Do Chęcin Piłsudczycy zawitali 
tradycyjnie już 11 sierpnia. Przed bu-
dynkiem Ratusza Kadrowiczów powitał 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. - Setną rocznicę wydarze-
nia przeżywaliśmy w sposób szczególny. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ta at-
mosfera była jeszcze bardziej podniosła 
niż zwykle. Mamy ogromny szacunek do 
bohaterów narodowych. Dzisiaj mamy 
szczególną lekcję historii. Sam fakt, że 
I Kompania Kadrowa przemaszerowała 
przez nasze królewskie miasto to dla nas 
powód do dumy, że mogliśmy w pew-
nym sensie dotknąć bohaterów naro-
dowych. Setną rocznicę Czynu Niepod-
ległościowego chcieliśmy przeżyć w wy-
jątkowy sposób. Posadziliśmy dąb Józefa 
Piłsudskiego, a jedną z ulic nazwaliśmy 
Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W ten sposób chcieliśmy uczcić bohate-
rów narodowych – powiedział Burmistrz 
Robert Jaworski. 
 Podczas uroczystości jak zwykle kwia-
ty zostały złożone pod Pomnikiem przy 
ul. Małogoskiej w Chęcinach, a z okazji 
100-tnej rocznicy Marszu, nieopodal hali 
widowiskowo-sportowej w Chęcinach 

Szlakiem I Kompanii Kadrowej
 11 sierpnia mieszkańcy Chęcin tradycyjnie przywitali uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W tym roku 
był on szczególny w związku z setną rocznicą Czynu Niepodległościowego Legionów. Z tej okazji w Chęcinach wsadzono dąb 
upamiętniający te wydarzenia. Program patriotyczny zaprezentował zespół folklorystyczny „Siedlecczanie”. Honorowy pa-
tronat nad marszem sprawowała małżonka ostatniego prezydenta na uchodźstwie Karolina Kaczorowska. W uroczystościach 
licznie wzięli udział mieszkańcy naszej gminy, co świadczy o wielkim szacunku i pamięci o jakże ważnych wydarzeniach z tam-
tych lat.

został wsadzony dąb upamiętniający to 
wydarzenie. 
 Przyznam szczerze, że to dla nas duże 
zaskoczenie i niespodzianka. Dąb przez 
wieki będzie przypominał o tym, co dzia-
ło się tu sto lat temu. Będzie przypomi-
nał o wielkich bohaterach. Chęciny są 
jedynym miastem na trasie, które w ten 
sposób upamiętniły Marsz Szlakiem 
Kompanii Kadrowej. Z tego miejsca 
pragnę złożyć serdeczne podziękowania 
władzom gminy na czele z Burmistrzem 
Robertem Jaworski – dziękował  Komen-
dant Marszu Jan Józef Kasprzyk.

 W tegorocznym Marszu Szlakiem Ka-
drówki wzięło udział blisko siedmiuset 
uczestników, pochodzących z różnych 
środowisk, są to m.in. członkowie orga-
nizacji strzeleckich, harcerze, żołnierze 
Wojska Polskiego, funkcjonariusze Stra-
ży Granicznej, osoby cywilne, a także 
młodzież z Wileńszczyzny i Ukrainy. Jak 
podkreślał Komendant Marszu Jan Józef 
Kasprzyk: - Swoją postawą chcemy świad-
czyć, że niepodległość jest najważniejsza, 
że to wartość, która łączy wszystkich, że 
to wartość święta. Marsz nazywamy ży-
wym pomnikiem wznoszonym Józefowi 
Piłsudskiemu i jego Strzelcom. 
 Warto przypomnieć, że Marsz upa-
miętnia wydarzenia sprzed 100 lat, kie-
dy to Józef Piłsudski przemaszerował tu 
z Krakowa na czele oddziałów sformo-
wanych 3 sierpnia 1914, przekraczając 
granicę Królestwa Polskiego z zamiarem 
przebicia się do Warszawy i wywołania tam 
ogólnonarodowego powstania. Żołnierze 
pod komendą Marszałka nie dotarli nieste-
ty do stolicy, Pierwsza Kompania Kadrowa 
została zmuszona do odwrotu. Zdarzenie 
to miało jednak ogromne znaczenie dla 
późniejszego wyzwolenia Polski, dlatego 
też już w okresie II Rzeczypospolitej zaczę-
to organizować pamiątkowe marsze ku czci 
pierwszych poległych za wolność kraju. 
– 100. lat temu był to marsz po niepodle-
głość, dziś jest to przede wszystkim lekcja 
patriotyzmu i przygoda z historią – zgod-
nie podkreślali uczestnicy Marszu.

Agnieszka Olech
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Rynek zaczyna żyć. Coraz więcej mini koncertów
 Końca dobiegła rewitalizacja Rynków w Chęcinach. Teraz czas na ich ożywienie. Zgodnie z zapowiedziami władz Gminy 
i Miasta Chęciny, planowane mini koncerty, recitale i popisy artystów właśnie się rozpoczynają. Już teraz można tu wieczorami 
posłuchać wspaniałych muzyków. 

 - Chcemy, żeby chęcińskie Rynki żyły – mówi Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Zapraszamy różne-
go rodzaju artystów, żeby wieczorami grali dla naszych miesz-
kańców i coraz liczniej znowu przybywających do nas turystów. 
Dla miłośników muzyki z całą pewnością te koncerty staną się 
nie lada gratką – dodaje Burmistrz Jaworski.
 Do tej pory na górnym Rynku już można było wysłuchać 
koncertu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Jezior 
Wielkich pod batutą kapelmistrza dh Wojciecha Skowrona. 
Muzycy wystąpili 22 sierpnia przed budynkiem Urzędu Gminy 
i Miasta Chęciny. Wystąpiła też skrzypaczka i akordeonista. 
 Niebawem kolejne koncerty, o których będziemy informo-
wać Państwa na bieżąco.

Agnieszka Olech

 Zapaśniczka pierwszą walkę wygrała ze Szwedką Pers-
son, dalej pokonała również reprezentantkę Węgier. Niestety 
w swojej grupie przegrała z zapaśniczką z Kazachstanu, która 
doszła do finału i dlatego Agnieszka mogła walczyć w repasa-
żach z kanadyjką – mówi trener Czesław Zaborski
 Agnieszka reprezentuje w tym roku świetną formę, była V 
podczas Mistrzostw Europy Juniorek i trzecia na Akademickich 
Mistrzostwach Świata – wyjaśnia Czesław Zaborski. Również 
dwa lata temu była VII na Mistrzostwach Świata w Tajlandii – 
kontynuuje.

 Zapaśniczce oraz całemu Klubowi LKS „ZNICZ” gratuluje-
my!!!

Monika Piotrowska

Agnieszka Król siódma
na Mistrzostwach Świata Juniorek w Chorwacji
 Agnieszka Król aktualnie reprezentująca Unię Racibórz, pochodząca z naszego LKS „ZNICZ” w Podzamczu wraz z Paulą 
Kozłow (również Unia Racibórz) reprezentowały nasz kraj na Mistrzostwach Świata Juniorek w Chorwacji w Zagrzebiu, które 
odbywały się w dniach 08.08.-10.08.br.

Zdjęcia archiwalne z Mistrzostw Polski Juniorek i Pucharu Polski kadetek.
Agnieszka na I miejscu
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 Metropolita krakowski kard. Stani-
sław Dziwisz przekazał osobiście relikwie 
Jana Pawła II na ręce ks. dziekana Jana 
Kukowskiego, proboszcza Parafii pw. Św. 
Bartłomieja w Chęcinach oraz Burmi-
strza Gminy i Miasta Chęciny Roberta 
Jaworskiego.  
 Oficjalne wprowadzenie relikwii 
Jana Pawła II do świątyni nastąpiło 24 
sierpnia podczas Sumy Odpustowej, któ-
rą odprawił i homilię wygłosił J.E. Ks. 
Bp Kazimierz Ryczan. W koncelebrze 
uczestniczył ks. Dziekan Jan Kukowski 
oraz ojcowie franciszkanie, ojciec ber-
nardyn i inni zaproszeni księża. Pod-
czas Sumy Odpustowej Ksiądz Biskup 
poświęcił również kaplicę Jana Pawła II 
w związku z otrzymaniem Jego Relikwii. 
Po zakończeniu Eucharystii papieskie 
relikwie zostały przekazane wiernym do 
ucałowania.
 Podczas uroczystej Mszy Świę-
tej ks. Dziekan Jan Kukowski wyraził 

Uroczyste wprowadzenie relikwii
Świętego Jana Pawła II

do kościoła Świętego Bartłomieja w Chęcinach
 24 sierpnia, w Kościele Parafialnym pw. Świętego Bartłomieja w Chęcinach miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Dokona-
no uroczystego wprowadzenia relikwii Świętego Jana Pawła II. Relikwie umieszczono w odnowionej kaplicy tuż obok poświę-
conego w 2012 roku obrazu „Najświętszego Serca Pana Jezusa”. Mszy Świętej przewodniczył ks. biskup ordynariusz Kazimierz 
Ryczan. Uroczystość uświetnił Zakon Rycerzy Kolumba z Suchedniowa.

wdzięczność księdzu kardynałowi Stani-
sławowi Dziwiszowi Metropolicie Krakow-
skiemu za ten bezcenny dar wzbogacający 
jeszcze bardziej duchowe życie parafii. 
Burmistrz Robert Jaworski zaakcentował, 
że jest to historyczny i piękny dzień, nie 
tylko dla parafii Św. Bartłomieja, ale rów-
nież dla Gminy i Miasta Chęciny. 
 Relikwie błogosławionego Jana Paw-
ła II pozostaną w Chęcinach na stałe. 
Warto podkreślić, że niebawem w ka-
plicy „Miłosierdzia Bożego” po lewej 
stronie obrazu „Najświętszego Serca 
Pana Jezusa” zostaną złożone relikwie 
św. Faustyny Kowalskiej, której życie 
i pisma stały się jednym z największych 
natchnień dla działalności błogosławio-
nego Papieża.
 Nabożeństwo do Świętego Jana Paw-
ła II będzie odprawiane w kościele Św. 
Bartłomieja w Chęcinach w każdy czwar-
tek o godzinie 17:45.

Agnieszka Olech
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 - Dzisiaj mamy nieco inny rodzaj wydarzenia. Z reguły 
przyzwyczailiśmy się do wydarzeń historycznych, gdzie widzi-
my rycerzy na koniach. A dzisiaj widzimy konie mechaniczne. 
Zlot starych samochodów i motorów jak widać doskonale wpi-
suje się w krajobraz Chęcin i doskonale pasuje do kontekstu 
naszego zabytkowego, królewskiego miasta – podkreślał Bur-
mistrz Robert Jaworski. – Mam nadzieję, że to wydarzenie na 
stałe wpisze się w kalendarz imprez naszej gminy – dodał Bur-
mistrz Jaworski.
 Prawdziwa gratka czekała na miłośników zabytkowych aut 
i motocykli, którzy przyjechali do Chęcin na VIII Świętokrzy-
ski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych. Impreza 
rozpoczęła się na parkingu przed halą widowiskowo-sportową 
w Chęcinach „Pod Basztami”, gdzie odbyła się prezentacja za-
bytkowych aut i motocykli. Tutaj, licznie zebranych gości powitał 
gospodarz Gminy i Miasta Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski 
wraz z Ryszardem Mikurdą, komandorem zlotu. - Cudowne 
miasteczko przepięknie odnowione i wspaniali mieszkańcy, to 
wszystko trzeba pokazać ludziom. W Chęcinach czujemy się tak 
dobrze, że zrobimy wszystko, aby ta impreza była imprezą cy-
kliczną – zapowiedział Ryszard Mikurda, komandor zlotu.

VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL
i Pojazdów Zabytkowych

 23 i 24 sierpnia, blisko pięćdziesiąt zabytkowych motocykli i samochodów wzięło udział w biegach górskich, które roze-
grano na asfaltowych serpentynach w okolicach Chęcin. W ramach imprezy odbyła się wystawa motocykli i aut zabytkowych, 
spotkanie ze znanymi kierowcami wyścigowymi oraz działaczami polskiego sportu motocyklowego i samochodowego, a także 
górskie próby czasowe motocykli i samochodów zabytkowych po chęcińskich serpentynach – memoriał Michała Nahorskiego, 
który zginął w tym mieście podczas Rajdu Adriatyckiego, w lipcu 1959 roku.

 Spod hali, wśród ryku silników ruszył kordon zabytkowych 
aut i motocykli. Parada ulicami królewskiego miasta robiła nie-
samowite wrażenie. Następnie odbyły się biegi górskie, które 
rozegrano na asfaltowych serpentynach w okolicach Chęcin.   
 Warto podkreślić, że zlot samochodowy poświęcony był Mi-
chałowi Nahorskiemu, wybitnemu polskiemu kierowcy rajdo-
wemu, który zginął w Chęcinach podczas Rajdu Adriatyckiego, 
w lipcu 1959 roku. Przed wojną Michał Nahorski brał udział 
w wyścigach motocyklowych. W 1938 roku zdobył nawet Grand 
Prix Polski. Później przesiadł się na samochody i czterokrotnie 
został Mistrzem Polski. W Rajdzie Adriatyku także prowadził, 
ale nie dojechał do mety - zginął w Chęcinach. Jechał wtedy 
z Janem Langerem. Niedługo przed wyścigiem otrzymali nowe 
auto - ścigali się brytyjskim Triumphem. Na jednym z zakrętów 
samochód wypadł z trasy i zapalił się, a obydwaj rajdowcy zgi-
nęli. Podczas zlotu uroczyście złożono kwiaty i zapalono znicze 
pod znajdującym się na chęcińskich serpentynach pomnikiem 
upamiętniającym tragiczną śmierć Michała Nahorskiego i jego 
pilota Jana Langera, którzy zginęli 22 lipca 1959 roku podczas 
gwiaździstego Rajdu Adriatyku. Wybitną postać Nachorskiego 
wspominali współcześni i dawni mistrzowie kierownicy oraz 
mistrzowie pióra. - Chęciny znamy z wypadku, jaki miało tu 
dwóch wspaniałych zawodników z kadry Polski. Razem z Lon-
ginem Bielakiem odsłoniliśmy tu kiedyś pomnik, który powstał, 
aby uczcić pamięć znakomitych rajdowców. Mamy nadzieję, 
że mieszkańcy Chęcin zawsze będą pamiętać o tych świetnych 
sportowcach, którzy tutaj właśnie oddali swoje życie – wyraził 
nadzieję Wiesław Mrówczyński, filmowiec, dziennikarz praso-
wy i telewizyjny, ale też podróżnik i były polski korespondent 
w Paryżu. Zawodnik rajdowy, uczestnik wielu rajdów samocho-
dowych w kraju i za granicą. Autor wielu reportaży filmowych 
i telewizyjnych z różnych zakątków świata. Jako pierwszy Polak 
sfilmował dziko żyjące w dżungli koczowiska Pigmejów w sa-
mym sercu Afryki. Znany polskim telewidzom ze współpracy 
z programami TVP: „Klub sześciu kontynentów” i „Z kamerą 
dookoła świata”. Autor książki o Pigmejach - plemieniu z Repu-
bliki Środkowo Afrykańskiej, „Diabeł, Judym i Pigmeje”. Pierw-
szy redaktor czasopisma Motor.

LAUREACI 8 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZLOTU MOTOCYKLI SHL 
I POJAZDÓW ZABYTKOWYCH

KATEGORIA MOTOCYKLE SHL
-Stanisław Górecki   SHL M04 rok produkcji 1952
(Nowa Dęba)
-Zenon Mazur SHL M04 1954(Łuków)
-Stanisław Wajda SHL M04 1967 (Żabno)
KATEGORIA MOTOCYKLE „OPEN”
-Mirosław Stobiecki  NSU 250 1938 (Suchedniów)
-Marian Szczygieł NSU 601T 1932 (Ogrodzieniec)
KATEGORIA SKUTER
-Zbigniew Staniszewski LAMBRETTA 150LD 1956 (Warsza-
wa)
KATEGORIA MOTOROWER
-Ryszard Krzysztofik SIMSON SR-1 1957 (Kielce)
KATEGORIA SAMOCHODY
-Stanisław Popowicz POLSKI FIAT 508 IIIS 1938 (Stalowa 
Wola)
-Andrzej Szałański WARSZAWA M-20 1958 (Warszawa)
-Stanisław Sobieraj TRABANT P50/2 1962 (Kielce)
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE
Mirosław Kopeć – Grodzisk Mazowiecki – JUNAK M10 – rok 
produkcji 1963 – wspólnie z córką Madzią na specjalnie zbu-
dowanej miniaturze zwanej „JUNACZEK”
ORAZ
Ochotnicza Straż pożarna w Piekoszowie za udział samocho-
du PPOŻ (pełnosprawny) marki STAR, model 26A, rok pro-
dukcji 1967.
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 Na zakończenie, w zabytkowej kamienicy „Niemczówka” 
odbyło się spotkanie Mistrzów Pióra i Kierownicy, w którym 
udział wzięli znani dziennikarze i kierowcy rajdowi, m.in. Lon-
gin Bielak - najbardziej utytułowany polski rajdowiec. - Jestem 
pod wrażeniem organizacji imprezy, która zgromadziła miło-
śników starej motoryzacji i przypomniała mi moje młode lata 
– mówił Longin Bielak, który jest jedną z najbardziej znanych 
postaci polskiego sportu samochodowego. Jest posiadaczem 21 
tytułów Mistrza i Wicemistrza Polski w wyścigach i rajdach sa-
mochodowych.
 Warto przypomnieć, że sportową karierę Longin Bielak 
rozpoczął zaraz po II wojnie światowej, w 1949 roku. Przez 
cały czas jej trwania do lat siedemdziesiątych, był zawodnikiem 
startującym jednocześnie w rajdach i wyścigach samochodo-
wych. Jednakże to wyścigi były największą Jego pasją, a star-
tował w nich głównie za kierownicą wyścigowych samochodów 
jednomiejscowych (formuł). W latach 50. zbudował jako jeden 
z pierwszych, samochód wyścigowy tzw. SAM, na którym zdo-
bywał tytuły mistrzowskie. W latach 60., startował w Formule 3 
ścigając się kilkukrotnie z najlepszymi kierowcami w Europie. 
Udało mu się być na podium obok takich kierowców, jak Jackie 
Stewart czy Jochen Rindt, przed ich wejściem do Formuły 1. 
Jest jedynym Polakiem, który startował z sukcesami aż dziesię-
ciokrotnie w rajdzie Monte Carlo, a także 5 krotnie w rajdzie 
Acropolis, które obecnie stanowią najtrudniejsze eliminacje 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata. Po zakończe-
niu kariery sportowej w latach 70. aktywnie zajął się działaniem 

MOTOCYKLE
Klasa 125 ccm
Miejsce 1 – Artur Kopczewski Kawasaki 
KH125 rok produkcji 1977
Miejsce 2 – Włodzimierz Klim WFM M06 1963
Miejsce 3 – Zenon Mazur SHL M04 1954
Klasa 175 ccm
Miejsce 1 – Tomasz Gruszczyński WSK KO-
BUZ 1980
Miejsce 2 – Sławek Zając SKM 175 1975
Miejsce 3 – Jakub Bruzda SHL-GAZELA 1969
Klasa 250 ccm
Miejsce 1 – Michał Siemiński AWO 425 1956
Miejsce 2 – Leszek Ostrowiecki SIMSON 
SPORT 1958
Miejsce 3 – Zbigniew Staniszewski MZ HPZS 
(replika) 1968
Klasa powyżej 250 ccm
Miejsce 1 – Rafał Grajnert HARLEY DAVID-
SON SPORT 1961
Miejsce 2 – Karol Góralski HONDA CB 400 
FOUR 1975
Miejsce 3 – Piotr Podgórski YAMAHA SR 500 
1979

WETERAN MOTO BIEG – RUNDA 3 CHĘCINY „SERPENTYNY“ 2014

SAMOCHODY
Klasa 1 – wyprodukowane do roku 1945
Miejsce 1 – Stanisław Popowicz FIAT 508 1938
Klasa 2 – wyprodukowane w latach 1945-1960
Miejsce 1 – Ryszard Krzysztofik MG-TD 1952
Klasa 3 – wyprodukowane w latach 1960-1983
Miejsce 1 – Michał Rysiński PORSCHE 924 1983
Miejsce 2 – Robert Bal MERCEDES 280 sc 1981
Miejsce 3 – Kajetan Bartosik FORD MUSTANG 
GT 1967
PUCHAR PAŃ
Kinga Bartosik i Małgorzata Bartosik FORD 
MUSTANG GT – 1966
PUCHAR AUTOMOBILISTY za najlepszy czas 
biegu górskiego:
MOTOCYKLE
Rafał Grajnert 58,25 sek.
SAMOCHODY
Michał Rysińki 59,87 sek.
 W biegu górskim wystartowało 42 pojazdy 
(samochody i motocykle).Mimo fatalnej pogody 
(deszcz i silny wiatr) drugiego dnia 8 Świętokrzy-
skiego Zlotu Motocykli SHL i Pojazdów Zabytko-
wych wzięło udział 120 pojazdów, w tym po raz 

pierwszy zabytkowe wozy bojowe OSP. Sensację 
wzbudzał STAR model 26A z 1967 r. będący 
własnością OSP Piekoszów.
 Tradycyjne wieńce laurowe, puchary i na-
grody ufundowali: Wojewoda Świętokrzyski Bo-
żentyna Pałka-Koruba, Marszałek Województwa 
Adam Jarubas, Starosta Powiatu Kieleckiego 
Zdzisław Wrzałka, Burmistrz Miasta i Gminy 
Chęciny Robert Jaworski oraz wielu sponsorów.
 Podziękowania za pomoc w organizacji dla 
Policji, Straży Pożarnej, a szczególnie dla Bur-
mistrza Roberta Jaworskiego, który zaprosił na 
kolejny Zlot za rok w dniach 22-24 sierpnia.
KLASYFIKACJA WETERAN MOTO BIEG 
PO 3-ch RUNDACH
Klasa 125
1. Artur Kopczewski 25 pkt.
klasa 175
1. Sławomir Zając 27 pkt
klasa 250
1. Zbigniew Staniszewski 25 pkt
klasa powyżej 250
1. Marcin Tynowski 30 pkt 

Ryszard Mikurda

dla dobra rozwoju sportu samochodowego w Polsce i do chwi-
li obecnej jest Honorowym Prezesem Automobilklubu Polski, 
posiadając legitymację członkowską nr 25. Jest posiadaczem 
wszystkich najważniejszych odznaczeń sportowych, w tym 
Zasłużonego Mistrza Sportu. Otrzymał też godność Członka 
Honorowego Automobilklubu Polski, a w 1999 roku został od-
znaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Zawodowo Longin Bielak jest dealerem 
samochodów marki Peugeot w podwarszawskich Łomiankach 
(Peugeot Longin Bielak).
 Na zakończenie wręczono wieńce laurowe dla zwycięzców 
poszczególnych kategorii biegów górskich, rozegranych na as-
faltowych serpentynach w okolicach Chęcin. Był to finał ogól-
nopolskiej imprezy „Weteran Moto Bieg” o puchar  miesięcz-
nika motoryzacyjnego  „Automobilista”. Dla przypomnienia, 
pierwsza runda tych zawodów odbyła się w dniach 17-18 maja 
2014 roku na torze „FSO” w Warszawie. Druga runda miała 
miejsce w dniach 19-20 lipca 2014 roku w Mońkach koło Bia-
łegostoku. Zawody z cyklu „Weteran Moto Bieg” są nawiąza-
niem do przedwojennych zawodów sportowych rozgrywanych 
wśród motocyklistów.

Agnieszka Olech
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O G Ł O S Z E N I E
Stypendia szkolne 2014/2015

 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że wnio-
sek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w tutej-
szym Urzędzie, w terminie od 18 sierpnia do dnia 15 wrze-
śnia 2014 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczy-
cielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kole-
giów pracowników służb społecznych od 18 sierpnia do dnia 
15 października 2014 roku.
Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolne-
go jest nieprzekroczenie „kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie” – aktualnie: 456,00 zł netto miesięcznie.  
 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można 
pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach w pokoju 
nr 112, na stronie internetowej www.checiny.pl w zakładce 
oświata oraz w szkołach (od 01 września 2014 roku).

Posiłki w szkołach
 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęci-
nach informuje, że w związku z rozpoczęciem roku szkolne-
go 2014/2015 można ubiegać się w naszej instytucji o bez-
płatne posiłki w szkołach.

 Osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekra-
cza kwoty 684,00 zł netto na osobę w rodzinie mogą ubiegać 
się o taką formę wsparcia.

 W celu uzyskania wyżej wymienionej pomocy należy zło-
żyć następujące dokumenty:
 - wniosek rodzica lub opiekuna prawnego o dożywianie 

dziecka w szkole;
 - zaświadczenie albo oświadczenie o dochodach brutto z wy-

szczególnionymi składkami - z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku wszystkich członków rodziny;

 - odcinek renty lub emerytury;
 - odcinek alimentów;
 - zaświadczenie albo oświadczenie o pobieranych świadcze-

niach rodzinnych;
 - zaświadczenie albo oświadczenie o posiadanym gospodar-

stwie rolnym- ha przeliczeniowych;

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
( 41) 3151054 – MGOPS w Chęcinach

 
MGOPS

O G Ł O S Z E N I E
– WYPRAWKA SZKOLNA

1.W związku z Rządowym programem udzielania pomocy 
uczniom w 2014r. Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach infor-
muje, że rodzice uczniów, których:
a) dochód nie przekracza 539 zł netto miesięcznie na osobę 

w rodzinie, 
b) dochód przekracza 539 zł netto miesięcznie na osobę 

w rodzinie, ale występuje szczególna sytuacja życiowa, 
c) dzieci uczęszczają do szkoły podstawowej i szkoły ponad-

gimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogól-
nokształcącego, technikum są słabowidzące, niesłyszące, 
słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afa-
zją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub dzieci mające 
niepełnosprawności sprzężone w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymienio-
na wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, mogą składać wnioski o dofinansowanie zaku-
pu podręczników „Wyprawka szkolna”.

2.Wnioski, wraz z zaświadczeniem o dochodzie netto z mie-
siąca poprzedzającego złożenie wniosku lub zaświadcze-
niem o korzystaniu z pomocy społecznej, należy składać 
w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkol-
nym 2014/2015. W uzasadnionych przypadkach do wniosku 
można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości docho-
dów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku 
uczniów pochodzących z rodzin, których dochód przekracza 
wskazany poziom, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie. 

3.Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu pod-
ręczników nie może przekroczyć:
* 225,00 zł - dla uczniów klas II-III szkół podstawowych, 
* 325,00 zł - dla uczniów klas VI szkół podstawowych, o któ-

rych mowa w punkcie 1 ust. a),
* 390,00 zł - dla uczniów klas III zasadniczych szkół zawo-

dowych,
* 445,00 zł – dla uczniów klas III szkoły ponadgimnazjalnej: 

liceum ogólnokształcącego i technikum. 
W przypadku uczniów niepełnosprawnych kwota dofinanso-
wania uzależniona jest rodzaju kształcenia. 
Szczegółowe informacje i wzór wniosku są dostępne w szko-
łach, na stronie internetowej www.checiny.pl w zakładce 
oświata oraz w Urzędzie Gminy i Miasta w pok. nr 112.

4.Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów uprawnionych do 
otrzymania pomocy otrzymają dofinansowanie po przedło-
żeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy, o któ-
rej mowa w pkt 2., w terminie podanym przez dyrektora 
szkoły.

5.Wypłata pieniędzy nastąpi:
* w szkole - dla rodziców uczniów uczęszczających do szkół 

prowadzonych przez Gminę Chęciny,
* w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach - dla rodziców 

uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez 
inne organy.

Termin składania wniosków upływa dnia 17 września 2014 roku.
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 Ponad 450 wykonawców zaprezentowało się na Powia-
towym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów 
w Chmielniku. Liczba uczestników była rekordowa, nigdy 
wcześniej impreza nie przyciągnęła tylu wykonawców. Wszy-
scy bawili się znakomicie, było kolorowo, radośnie, panowała 
niezwykła atmosfera. – Jest barwnie i wyjątkowo. Folklor się 
rozwija, trudno wskazać konkretne tego przyczyny. Niewątpli-
we to duża zasługa wsi, bo sama na to pracuje. Ogromną rolę 
odgrywa tradycja, którą przekazuje się z pokolenia na pokole-
nie. Folklorem można zarazić – mówiła Beata Piotrowska-Wró-
bel, kierownik referatu kultury, turystyki i sportu w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Kielcach, które było głównym organizatorem imprezy.
 Występy trwały cały dzień. Na scenie zaprezentowały się 
zespoły śpiewacze, pieśni i tańca, a także soliści. Przyznano 

Bolminianki zwyciężyły podczas
 15. Przeglądu Zespołów Folklorystycznych

 i Solistów w Chmielniku
 Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w 15. Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku. Jak 
podkreślano, folklor jest na topie i przyciąga rzesze zwolenników. Warto podkreślić, że podczas przeglądu w kategorii zespo-
łów śpiewaczych miejsce pierwsze zajęły „Bolminianki”.

również Nagrody za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Arty-
stycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury. Wśród zespołów 
śpiewaczych pierwsze miejsce otrzymały „Bolminanki”.
 Jak podkreślano, konkurs był doskonałą okazją nie tylko 
do rywalizacji, lecz także do wspólnego biesiadowania. – Pod-
czas tego typu konkursów liczy się przede wszystkim atmosfera. 
Folklor powinno się promować, a takie wydarzenia służą temu 
najlepiej – mówiły zwyciężczynie.
 Organizatorami imprezy było Starostwo Powiatowe w Kiel-
cach, Chmielnickie Centrum Kultury, Stowarzyszenie Agrotu-
rystyki i Turystyki Dolina Sanicy Śladkowa Małego oraz Urząd 
Miasta i Gminy w Chmielniku. Przegląd prowadziła Beata 
Piotrkowska-Wróbel, kierownik referatu kultury, turystyki 
i sportu w kieleckim Starostwie Powiatowym.

Agnieszka Olech

 - Może zabraknąć wam w drodze chleba powszedniego, ale 
nie zabraknie wam chleba duchowego. Życzę, aby Chrystus 
prowadził was bezpiecznymi ścieżkami – mówił do lubelskich 
pielgrzymów ks. Dziekan Jan Kukowski, proboszcz Parafii pw. 
Św. Bartłomieja w Chęcinach, który sam wielokrotnie brał 
udział w pielgrzymkach do Ziemi Świętej. 
 U stóp chęcińskiego zamku w królewskim mieście Chęci-
ny pielgrzymów powitał również gospodarz Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Podkreślał on jak wielkim 
zaszczytem jest goszczenie każdego roku pielgrzymów w Chę-

Chęciny gościły pielgrzymów
 10 sierpnia, u podnóża zamku królewskiego w Chęcinach gościli pielgrzymi z Lublina. Powitał ich ks. Dziekan Jan Kukow-
ski, proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Mszę Świętą 
polową na skarpach przed kościołem parafialnym odprawił redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego” ks. Marek Gancarczyk.

cinach. – W dzisiejszych zabieganych czasach jesteście dla nas 
przykładem wiary, wytrwałości i poświęcenia czasu na sprawy 
wyższe, sprawy wagi duchowej. Dołączcie do niesionych przez 
was intencji również te powierzone wam przez mieszkańców 
Chęcin – prosił Burmistrz, Robert Jaworski.
 Mszę Świętą polową odprawił redaktor naczelny „Gościa 
Niedzielnego” ks. Marek Gancarczyk. Warto podkreślić, że 
„Gość Niedzielny” jest patronem tegorocznej lubelskiej piel-
grzymki na Jasną Górę.

Agnieszka Olech
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INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH
 Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców 
Pracy w Kielcach oferuje wszystkim zainteresowanym bezrobot-
nym ubiegającym się o przyznanie bonu szkoleniowego w ma-
cierzystym Powiatowym Urzędzie Pracy, stanowiącego gwarancję 
skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz 
opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podję-
ciem tego szkolenia, przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia 
– kursu.
 Szkolenia – kursy będą prowadziły wyspecjalizowane jednostki 
Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży oraz Ośro-
dek Szkolenia Zawodowego w Chęcinach , które dysponują profe-
sjonalną kadrą wykładowczą, odpowiednimi uprawnieniami ade-
kwatnymi do zakresu szkolenia. 
 Obecnie Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą szeroko zakrojo-
na informację pośród osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz 
w innych kategoriach wiekowych, dotyczącą możliwości i sposobów 
ubiegania się o przyznanie bonu szkoleniowego stanowiącego gwa-
rancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szko-
lenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku 
z podjęciem tego szkolenia.
 Przyznanie bonu szkoleniowego następuje każdorazowo na 
podstawie Wniosku o wydanie bonu szkoleniowego oraz uprawdo-
podobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej przez okres minimum 6 miesięcy.
 Po otrzymaniu gwarancji w postaci bonu zgłoś się do 
Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach 
ul. Wrzosowa 44 ( budynek Starostwa Powiatu Kieleckiego)  
lub do siedziby Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Mło-
dzieży ul. Klembowskiego 3 Kielce –Słowik, lub Ośrodka Szkolenia 
Zawodowego w Chęcinach ul. Armii Krajowej 18A pokój nr 19.
Kontakt e-mail: swietokrzyska@ohp.pl, tel. 41 200 17 57, roszm.kiel-
ce@ohp.pl, tel. 41 344 75 97, osz.checiny@ohp.pl, tel. 41 301 01 09 

Oferta szkoleniowa Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego 
Młodzieży w Kielcach i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Chę-
cinach obejmuje:
Kursy budowlane:
- Technolog robót wykończeniowych
- Glazurnik – Posadzkarz
- Murarz- Tynkarz
Kursy gastronomiczne
- Kelner- Barman- Barista
- Kucharz
- Dekoracja potraw (carving)
- Obsługa kasy fiskalnej
Kursy Komputerowe
- Podstawy obsługi Komputera
Kursy Obsługi Biura
- Pracownik kadr i płac
- Profesjonalna obsługa klienta
Kursy Krawieckie
- Podstawy kroju i szycia 
Kursy Fryzjerskie
- Fryzjerstwo damskie i męskie – kurs podstawowy
Szkolenie BHP - wstępne i okresowe
Szkolenia specjalistyczne:
- Elektryk + uprawnienia do 1 KV
- Kurs spawania - Metody MIG, MAG, TIG 
- Operator wózków jezdniowych i podnośnikowych
- Konserwator wózków jezdniowych
- Konserwator suwnic
- Operator żurawików warsztatowych
- Operator żurawi przenośnych HDS
- Operator żurawi samojezdnych
- Operator żurawi wieżowych szybkomontujących
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- Konserwator żurawi przenośnych (HDS)
- Operator wciągarek i wciągników
- Obsługa podestów ruchomych przejezdnych
- Konserwator podestów ruchowych
- Operator dźwigów towarowych i towarowo- osobowych
- Konserwator dźwigów towarowych i towarowo- osobowych
Szkolenia na operatorów maszyn kl. III, II i I:
- Koparek 
- Spycharek
- Równiarek
- Ładowarek jednonaczyniowych
- Koparko-ładowarek
- Zespołów maszyn do produkcji mas bitumicznych
- Zespołów maszyn do rozkładania mas bitumicznych
- Zespołów maszyn do produkcji mas betonowych
- Maszyn do produkcji i uszlachetniania kruszyw
- Frezarek do nawierzchni dróg
- Pomp do mieszanek betonowych
- Walcy drogowych
- Skrapiarek do nawierzchni bitumicznych
- Remonterów nawierzchni
- Sprężarek przewoźnych
- Elektrowni polowych
- Samojezdnych malowarek znaków na jezdni.
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Miejscowość Odbiór odpadów niese-
gregowanych

Odbiór odpadów segre-
gowanych  worek żółty 

i niebieski

Odbiór odpadów segrego-
wanych  worek brązowy 

i czarny, zielony
Milechowy, Bolmin, Wymysłów, Mosty, Jedlnica, 07.07, 04.08, 01.09, 06.10, 

03.11, 01.12
12.07, 02,08, 12.09, 01.10, 
08.11, 06.12

11.07,02.08, 04,09, 
01.10,08.11, 06.12

Miedzianka (bez bloku) Charężów, Zacisze, Podpolich-
no, Polichno, Gościniec, Skiby 83.

08.07, 05.08, 02.09, 07.10, 
04.11, 02.12

15.07, 08.08, 16.09, 02.10, 
15.11, 13.12

14.07,06.08, 15.09, 02.10, 
15.11, 13.12

Korzecko, Skiby, Chęciny ul. Zatropie, Podzamcze ( bez 
bloku) Chęciny ul. Gen. Skalskiego, ul. Powstania Stycz-
niowego, GMINNY PUNKT W CHĘCINACH

09.07, 06.08, 03.09, 08.10, 
05.11, 03.12

16.07, 09.08, 17.09, 04.10, 
17.11, 15.12

18.07,09.08,17.09, 04.10, 
20.11,13.12

Tokarnia 10.07, 07.08, 04.09, 
09,10,06.11, 04.12

19.07, 09.08, 18.09, 11.10, 
18.11, 16.12

19.07,09.08, 18.09, 11.10, 
24.11,19.12

Siedlce (bez bloków), Ostrów 12.07, 09.08, 05.09, 11.10, 
08.11, 08.12

21.07, 18.08, 20.09, 22.10, 
22.11, 17.12

19.07,20.08, 20.09, 22.10, 
22.11, 17.12

Wrzosy, Wolica 14.07, 11.08, 08.09, 13.10, 
10.11, 09.12

22.07, 19.08, 22.09, 18.10, 
19.11, 20.12

26.07,19.08, 22.09,18.10, 
25.11, 20.12

Łukowa Wojkowiec, Lelusin, Chęciny ul. Radkowska - 
cała

15.07, 12.08, 09.09, 14.10, 
12.11, 10.12

26.07, 21.08, 23.09, 25.10, 
19.11, 22.12

26.07,21.08, 23.09,25.10, 
19.11, 22.12

Lipowica, Starochęciny, Przymiarki, Radkowice 16.07, 13.08, 10.09, 15.10, 
13.11, 11.12

31.07, 25.08, 24.09, 27.10, 
27.11, 23.12

31.07,25.08, 24.09, 27.10, 
27.11, 23.12

Chęciny, ul. Sitkówka, ul. Panek, ul. Zelejowa, ul. Tadeusza. 
Kościuszki, ul. Dobrzączka, ul. Kasztelańska, ul. Jana Pawła 
II ul. Królowej Jadwigi, ul. Jana III Sobieskiego,  ul. Hen-
ryka Sienkiewicza, ul. Kielecka, ul. Szkolna, ul. Stanisława 
Branickiego ul. Wołodyjowskiego ul. Jagiełły

17.07, 14.08, 11.09, 16.10, 
17.11, 15.12

28.07,26.08,20.09, 31.10, 
28.11, 29.12

26.07,29.08, 20.09, 31.10, 
28.11, 29.12

Chęciny ul. Oś. Północ, ul. 14 Stycznia, ul. Aleja Par-
tyzantów, ul. Armii Krajowej, ul. Długa, ul. Floriańska, 
ul. Franciszkańska, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Krzy-
wa, ul. Małogoska, ul. Ogrodowa, ul. Plac 2 Czerwca, 
ul. Aleja Partyzantów, ul. Plac Żeromskiego, ul. Space-
rowa. ul. Staszica, ul. Łokietka, ul. Mała,  ul. Strażacka, 
ul. Jędrzejowska. ul. Fodygi, ul. Przedborska

23.07, 20.08, 15.09, 20.10, 
18.11, 16.12

29.07, 30.08, 27.09, 21.10, 
29.11, 31.12

29.07, 30.08, 27.09, 21.10, 
29.11, 31.12

Bloki Oś. Sosnówka, Os. Czerwona Góra 04, 11, 18, 25.07, 01, 08, 
14, 22, 29.08, 05, 12, 19, 
26.09, 03, 10, 17, 24, 
31.10, 07, 14, 21, 28.11, 
05, 12, 19, 29.12

04,18. 31.07, 08,22.08, 
05,19.09, 03.17,31.10, 
07,21.11, 05,19.12

Bloki Miedzianka, Podzamcze, Siedlce 11,25.07, 14,29.08, 
12,26.09, 10,24.10,  
14,28.11, 12,29.12

18.07,22.08, 19.09, 17.10, 
21.11, 19.12

Harmonogram wywozu nieczystości

Zostań Partnerem Karty Dużej Rodziny
 KartaDużejRodziny Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach zaprasza instytucje i firmy do włączenia 
się do ogólnopolskiego Programu Karty Dużej Rodziny.
Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek, rabatów czy innych dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kar-
tę Dużej Rodziny.
Czym jest Karta Dużej Rodziny ?
 Karta Dużej Rodziny to rządowy program dla rodzin wielodzietnych (rodziny z trojgiem lub więcej dzieci) mający na 
celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej; promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej w naszym spo-
łeczeństwie; umacnianie oraz wspieranie rodzin wielodzietnych w Polsce; zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci 
i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Jakie korzyści daje Partnerowi uczestnictwo w Programie ?
Partner uczestniczący w Programie Karta Dużej Rodziny może odnieść następujące korzyści:
1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz właściwy wojewoda będą promowali działalność Partnera na stronach inter-
netowych oraz w materiałach informacyjno – promocyjnych;
2. Partner będzie miał możliwość dotarcia do ok. 3,4 mln potencjalnych klientów;
3. Partner będzie mógł posługiwać się ogólnopolskim logo “Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”;
1.Partner znajdzie się w gronie podmiotów o uznanej marce i renomie.
Dodatkowych informacji związanych ze zgłoszeniem się w roli Partnera do uczestnictwa w programie mogą Państwo uzyskać:
1. odwiedzając strony internetowe: www.rodzina.gov.pl , www.kdr.kielce.uw.gov.pl
2. wysyłając zapytanie elektroniczne na adres: kdrkielce@kielce.uw.gov.pl
3. dzwoniąc pod numer 41 342 14 62 lub 41 342 19 71,
4. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pokój 628. 

MGOPS Chęciny
Bąk-Wojdalska Dorota
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 Dzięki pozyskanym z Unii Europejskiej środ-
kom finansowym w zabytkowym Klasztorze Sióstr 
Bernardynek w Chęcinach można było wymienić 
zniszczoną stolarkę okienną i drewniane wrota. 
Prace te bez wątpienia przyczyniły się do podnie-
sienia walorów wizualnych obiektu. Klasztor od-
wiedza rocznie ponad 10 tysięcy osób. 

Agnieszka Olech

 16.sierpnia w naszym kościele klasztornym pw. 
św. Marii Magdaleny odbył się Koncert Pieśni Ma-
ryjnych poprzedzonych Mszą św. o godz. 18.00, 
którą odprawił nasz O. Kapelan i Rektor kościoła 
klasztornego o. Aleksy Płatek OFM w koncelebrze 
z O. Tomaszem z klasztoru O.O. Franciszkanów 
w Chęcinach. Msza św. była celebrowana w in-
tencji dobrodziejów klasztoru i wszystkich którzy 
przyczynili się do  przeprowadzenia w ostatnim czasie remon-
tów kościoła i klasztoru Sióstr Bernardynek.
 Koncert został zorganizowany jako podsumowanie pro-
jektu „Wymiana okien i wrót drewnianych w Klasztorze S.S. 
Bernardynek” zrealizowanego w ramach PROW na lata 2007-
2013, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Koncert obejmował trzyczęściową prezentację.
 W części I można było usłyszeć śpiew gregoriański oraz 
solowy w wykonaniu sióstr bernardynek z naszego klasztoru 
z akompaniamentem organowym O. Wiktoryna Krysy OFM 
– Kustosza Sanktuarium M.B. Sokalskiej w Hrubieszowie. Sio-
stry zaprezentowały śpiewy z zapisu chorałowego : „Ave Ma-
ria”, antyfonę „Salve Regina”, łaciński hymn nieszporny „Ave 
maris stella” (Witaj Gwiazdo morza) z interludiami organowymi 
oraz sekwencję „Stabat Mater” w przekładzie na j. polski. Śpiew 
solowy obejmował dwa utwory: „Panis Angelicus” C. Francka 
i „Ave verum Corpus” W.A.Mozarta.
 Część II koncertu – to prezentacje organowe O. Wiktory-
na z wykorzystaniem pełnego brzmienia dziewięciogłosowe-
go instrumentu. Organista zaprezentował z niezwykłą finezją 

 Gromadzimy się dzisiejszego wieczo-
ru w kościele klasztornym Sióstr Bernar-
dynek, aby złożyć dziękczynienie Bogu 
przez ręce Matki Najświętszej – Królowej 
Wniebowziętej, której dedykowany jest 
ten koncert.
 Siostry Bernardynki, wdzięczne Bogu 
za opiekę nad klasztorem, pragną też ser-
decznie podziękować wszystkim dobro-
dziejom, dzięki którym mogły być prze-
prowadzone ważne inwestycje dotyczące 
utrzymania zabytkowego kompleksu 
klasztornego z XVII w.

Koncert na zakończenie projektu
 Niezwykle klimatycznym koncertem w Klasztorze Sióstr Bernardynek zakończył się projekt pn.: „Wymiana okien i wrót 
drewnianych w Klasztorze SS. Bernardynek” dofinansowany w ramach PROW 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju dla małych projektów, ze środków LGD Perły Czarnej Nidy. 

WPROWADZENIE DO KONCERTU PIEŚNI MARYJNYCH 16.VIII.2014 WYGŁOSZONE W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ 
PRZEZ O. ALEKSEGO PŁATKA, REKTORA KOŚCIOŁA S.S. BERNARDYNEK

Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Chęcin 
Pana Roberta Jaworskiego i Rady Miej-
skiej, otrzymanym dotacjom na szczeblu 
samorządowym, wojewódzkim i ministe-
rialnym, darowiznom w formie materiału 
budowlanego, upustom cenowym, a także 
własnym funduszom sióstr bernardynek, 
mogły być w ciągu ostatnich 7 lat wyko-
nane  następujące prace:wymiana okien 
w kościele, wymiana tynków zewnętrz-
nych elewacji północnej i zachodniej ze-
społu klasztornego, wymiana pokrycia 
dachowego dzwonnicy, wymiana pokry-

cia dachowego kościoła wraz z wieżycz-
ką, i ostatnia inwestycja – wymiana okien 
w części północnej parteru  i północnej 
elewacji chóru, oraz wrót drewnianych 
strony północnej i zachodniej, przeprowa-
dzona dzięki dotacji Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Perły Czarnej Nidy”.
 Wspomniane  remonty wykonane 
w ostatnich latach w znacznym stopniu za-
pewniły ochronę zabytkowego kompleksu 
jakim jest zespół klasztorny sióstr bernar-
dynek, jak również wpłynęły na walory es-
tetyczne samego obiektu.

i kunsztem  walory brzmieniowe naszych XVII-wiecznych or-
ganów. Improwizacje organowe rozwijały znane wątki pieśni 
kościelnych a także przykłady literatury organowej doby rene-
sansu i baroku. Szczególne brzmienie głosów fletowych pozwo-
liło uzyskać wrażenie melodyjnego śpiewu i świergotu ptaków, 
bardzo często wykorzystywanego tematu muzycznego w XVII 
w. Warsztat artystyczny zaproszonego organisty pozwolił wydo-
być z małego barokowego instrumentu jego pełne możliwości 
brzmieniowe i wykonawcze.
 Część III koncertu poświęcona była tradycyjnym pieśniom 
maryjnym, znanym i śpiewanym w naszych kościołach od po-
koleń jak „Gwiazdo śliczna wspaniała”, „Po górach, dolinach” czy 
„Gwiazdo zaranna, śliczna Jutrzenko”. Zabrzmiały one w pięknym 
wykonaniu zespołu „Lipowiczanie”. Zespół zaprezentował po-
nadto nowe stroje ludowe, które jak kwieciem wypełniły  kolo-
rami prezbiterium świątyni.
 Do chwalenia Matki Najświętszej na zakończenie koncer-
tu włączyli się wszyscy wierni odśpiewaniem hymnu „My chce-
my Boga Panno święta”. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego, 
O. Aleksy Płatek OFM, kapelan sióstr i rektor kościoła udzielił 
wszystkim kapłańskiego błogosławieństwa.

Siostry Bernardynki
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Przypomnijmy, że cały zespół klasztorny 
cieszy się czterechsetletnią historią.

 Kościół św. Marii Magdaleny wybu-
dowano w 1569 r. z fundacji burmistrza 
i rajców miejskich w obrębie murów miej-
skich. Klasztor dla przybyłych z Gniezna 
w 1643 r. klarysek, do których dołączyły 
miejscowe tercjarki stanowił dom Kac-
pra Fodygi – słynnego muratora włoskie-
go osiadłego w Chęcinach na przełomie 
1599/1600 roku. Kacper Fodyga, wójt  
chęciński przekazał w testamencie swą 
posiadłość na cel pobożny, jakim okazała 
się fundacja nowego zakonu żeńskiego. 
Dzięki staraniom starosty chęcińskiego 
Stefana Bidzińskiego, po 30 latach doko-
nano rozbudowy klasztoru i połączenia 
go z późnorenesansowym kościółkiem św. 
Marii Magdaleny. Kościół po rozbudowie 
konsekrował w 1685 r. bp Mikołaj Obor-
ski, sufragan krakowski.
 Konwent rozwijał się prężnie, a życie 
zakonne toczyło się własnym rytmem za-
kłóconym jedynie przez zarazę w 1662 
r. i pożary w 1700 i 1731. Niestety czas 
świetności klasztoru kończył się z nasta-
niem XIX wieku.  Rok  1864 przyniósł 
ukaz carski stwierdzający kasatę Zakonu 
Klarysek w Chęcinach. W tym drama-
tycznym okresie decydującą rolę w utrzy-
maniu konwentu na dalsze 40 lat należy 
przypisać bernardynkom. Ksieni klarysek 
Kamila Tyżyńska  zwróciła się o pomoc 
do klasztorów bernardynek w Lublinie, 
Warcie i Św. Katarzynie. Z Lublina przy-
było 9 sióstr, z Warty 4, a ze Św. Katarzy-
ny 2 siostry. Łącznie w okresie od 1865 
do 1877 r. przybyło z pomocą klasztorowi 
klarysek 15 bernardynek, które objęły 
urzędy aż do czasu zamknięcia klasztoru 
przez władze carskie w 1902 r. Ostatnią 
ksienią klarysek była bernardynka z War-
ty Matka Magdalena Antoniewicz.
 W 1931 r  do opuszczonego, pozba-
wionego dachu i niemal zrujnowanego 
klasztoru przybyły z Wilna  Siostry Ber-
nardynki na czele z Matką Klarą Tuszew-
ską – pierwszą przełożoną  konwentu. 
Siostry z własnych posagów i funduszy 
zebranych na kweście, pokryły dachem 
rozebrane mury klasztorne i wprawiły 
okna w kościele i klasztorze. W okresie 
okupacji niosły pomoc miejscowej lud-
ności, a także wysiedleńcom z Pomorza 
i Kalisza, użyczając im żywności oraz 
podstawowych rzeczy jak bielizna, pościel 
i ubrania. Wiosną 1944 r. klasztor sióstr 
zajęła żandarmeria niemiecka.
 2 czerwca pamiętnego roku siostry 
spędzone na rynek razem z wszystkimi 
mieszkańcami Chęcin cudem uniknęły 
śmierci lub wywózki. Pomocną okazała 
się znajomość języka niemieckiego przez 
M. Klarę Tuszewską i s. Paschalisę Sty-
piankę, które w młodości kończyły szko-

ły w poznańskiem, należącym wówczas 
do zaboru pruskiego. Po wojnie, decyzją 
Powiatowej Rady Narodowej w Kielcach 
w 1951 r. siostry bernardynki zmuszono 
do opuszczenia podźwigniętego z wo-
jennych zniszczeń klasztoru, w którym 
zainstalowano internat Instytutu Geo-
logicznego z Kielc. Niebawem budynek 
klasztorny został przeznaczony na miesz-
kania dla rodzin. Trudny okres starań 
o odzyskanie klasztoru siostry przetrwały 
na kapelanii którą zaadaptowały na mały 
klasztorek. Po 40 latach starań, pisanych 
petycjach do najwyższych władz PRL-u 
siostry odzyskały klasztor i rozpoczęły po 
raz kolejny remont od podstaw.
 W roku 1990 siostry bernardynki roz-
poczęły nowy etap życia w odzyskanym 
klasztorze, przystosowując na nowo bu-
dynek do życia klauzurowego. Od tego 
czasu w pełni realizują swój charyzmat 
zachowując ściśle kontemplacyjny cha-
rakter i klauzurę papieską jako Mniszki 
III Zakonu Regularnego św. Franciszka 
z  Asyżu.
 Powołaniem sióstr Bernardynek jest 
życie w pokucie i umniejszeniu, trwanie 
na adoracji Najświętszego Sakramentu 
w duchu wynagrodzenia i przebłagania za 
grzechy świata, zachowywanie ślubów czy-
stości, ubóstwa, posłuszeństwa i klauzury. 
Od 2003 roku w kościele trwa codziennie 
adoracja Najświętszego Sakramentu od 
godz. 15 -tej, w czasie której wierni włącza-
ją się do modlitwy sióstr. Kościół klasztor-
ny Sióstr Bernardynek jest kościołem rek-
toralnym. Funkcję rektora kościoła i kape-
lana klasztoru pełni  kapłan z Zakonu OO 
Bernardynów. Siostry wspólnie z  O. Rek-
torem i Kapelanem starają się rozwijać 
kult świętych franciszkańskich poprzez 
prowadzenie nabożeństw z uczczeniem re-
likwii Św. Franciszka z Asyżu w każdy po-
niedziałek,  Św. Antoniego z Padwy w każ-
dy wtorek  i św. Szymona z Lipnicy w II 
czwartek miesiąca.  W każdy I czw. m-ca 
jest celebrowane nabożeństwo z uczcze-
niem relikwii św. s. Faustyny, sekretarki 
Bożego Miłosierdzia.
 Reguła zakonna sióstr Bernardynek, 
zakładająca przestrzeganie klauzury, 
uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek dzia-
łalności sióstr  na zewnątrz, dlatego utrzy-
mują się one z pracy rąk wykonanej we-
wnątrz klasztoru. Jest to najczęściej haft 
szat liturgicznych, sztandarów czy chorą-
gwii.
 Nie mając zatem stałego źródła do-
chodu, nie są w stanie sfinansować ko-
niecznych prac remontowych związanych 
z utrzymaniem zabytkowego obiektu. 
Stąd ich wielka wdzięczność dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się do przeprowa-
dzenia wspomnianych remontów, a także 
dla wszystkich wiernych, którzy modląc 
się w tym kościele razem z siostrami, 

wspierają je swymi datkami wrzucanymi 
do skarbonki, otaczają je modlitwą i róż-
norodną formą pomocy.
 W trakcie dzisiejszego koncertu bę-
dziemy mogli usłyszeć brzmienie zabyt-
kowych organów naszego kościoła. In-
strument ten powstał w XVII w. i jest za-
chowany niemal w całości z pierwotnych 
elementów. Posiada jeden manuał z tak 
zwaną „ krótką oktawą” bez klawiatury 
nożnej, 9 głosów i ma trakturę mecha-
niczną. Można go określić jako instrument 
mały o organiczonych możliwościach wy-
konawczych, służący siostrom przez wieki 
przede wszystkim do akompaniamentu 
w czasie śpiewu Liturgii Godzin. Stąd na 
naszych organach nie mogą zabrzmieć 
wielkie dzieła literatury organowej, wy-
magające szerokiej rozpiętości dźwiękowej 
i klawiatury nożnej, niemniej zaproszony 
organista O. Wiktoryn Krysa ukaże nam 
w pełni ich niezwykłe walory brzmieniowe 
o charakterze unikatowym. Na ten walor 
brzmieniowy naszych organów wpływa 
także obecność głosu zwanego „cymbał 
staropolski”, który występuje w Polsce 
zaledwie w 6- ciu kościołach. Niezwykłe 
walory brzmieniowe rekompensują ogra-
niczone możliwości wykonawcze, stąd pre-
zentacja naszego zabytkowego instrumen-
tu dostarczy słuchaczom bogatych wrażeń 
estetycznych i duchowych.
 Dzisiejszy koncert ku czci NMP będzie 
wyśpiewaniem chwały Maryi Wniebowzię-
tej. Repertuar skupia śpiewy maryjne od 
najdawniejszych czasów do współczesno-
ści. Zaprezentowane zostaną utwory or-
ganowe epoki baroku i nie tylko, impro-
wizacje organowe oraz pieśni maryjne wy-
konane przez zespół „Lipowiczanie”. Do 
chwalenia pieśnią Matki Bożej włączą się 
też nasze siostry.
Siostry Bernardynki kierują podziękowa-
nie dla wszystkich, którzy przyczynili się do 
przygotowania tego koncertu: dla O. Wik-
toryna Krysy – Kustosza Sanktuarium MB 
Sokalskiej w Hrubieszowie za koncert orga-
nowy, dla zespołu „Lipowiczanie” za śpiew 
i prezentację strojów ludowych, dla  Urzę-
du Gminy i Miasta Chęciny za wykonanie 
plakatów i zaproszeń na dzisiejszy koncert, 
dla Stowarzyszenia PADRE za udostępnie-
nie sprzętu nagłośnieniowego.
 Siostry dziękują za przybycie zapro-
szonym gościom, parafianom, sympaty-
kom tej świątyni i wszystkim, którzy razem 
z siostrami modlą się w tym kościele.

 Niech nasze serca złączą się w ten 
sierpniowy wieczór w oddawaniu czci 
Wniebowziętej Królowej, zachęcone  sło-
wami pieśni:
„Cześć Maryi, cześć i chwała Pannie świętej 
cześć,
Śpiewaj, śpiewaj ziemio cała hołd Jej spiesz się 
nieść”.
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 Uczestników Turnieju powitał gospodarz 
gminy, Robert Jaworski, który życzył wszyst-
kim sportowych emocji w duchu fair play.
 Wydarzenie to od lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem zarówno drużyn, jak i kibi-
ców. I tym razem kompleks sportowy Orlik, 
do późnych godzin nocnych wypełnił się fa-
nami futbolu.
Najlepszą drużyną okazał się zespół Zio Max, 
który w meczu finałowym pokonał zespół 
Swarnica Czarnowąsy 3-0.
 Po zakończeniu rozgrywek Burmistrz, 
Robert Jaworski wręczył zwycięzcom puchary 
i pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratuluje-
my wszystkim drużynom udziału w turnieju 
i zapraszamy za rok.
 Poniżej wyniki poszczególnych spotkań 
i nazwiska wyróżnionych zawodników oraz 
fotorelacja z turnieju.
Mecze grupowe
Hot Boys Chęciny – Bak Art. Chęciny 0-0
Polichno – Zio Max 1-2
Golden Boys Chęciny – FC Podwórko   6-0
Swarnica Czarnowąsy – Siedlce 1-0
FC Śruty – Bak Art. Chęciny 1-2
Ciemna Strefa Korzecko – Zio Max 1-1
Winkiel Squad – FC Podwórko 0-0
Ciasteczko Team – Siedlce 2-1
Hot Boys Chęciny – FC Śrut 3-1

VI Nocny Turniej o Puchar Burmistrza Gminy
i Miasta Chęciny

 9 sierpnia - już po raz szósty - został zorganizowany Nocny Turniej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Zawodnicy 
z dwunastu drużyn podzieleni na cztery grupy rywalizowali na boisku „Orlik” przy Hali Widowiskowo – Sportowej „Pod Basztami”. 
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Polichno – Ciemna Strefa Korzecko 2-3
Golden Boys Chęciny – Winkiel Squad4-0
Swornica Czarnowąsy – Ciasteczko Team 2-3
Mecze ćwierćfinałowe
Hot Boys Chęciny – Winkiel Squad 0-0 (3-2 
po rzutach karnych)
Bak Art. Chęciny – Golden Boys Chęciny 1-1 
(4-5 po rzutach karnych)
Ciemna Strefa Korzecko – Swornica Czarno-
wąsy 1-1 (3-4 po rzutach karnych)
Zio Max – Ciasteczko Team 2-1
Mecze Półfinałowe
Hot Boys Chęciny – Swornica Czarnowąsy 1-2
Golden Boys Chęciny – Zio Max 0-1
Mecz o miejsce 3
Hot Boys Chęciny – Golden Boys Chęciny 0-2

Mecz finałowy
Swarnica Czarnowasy – Zio Max –0-3
Wyniki końcowe
Miejsce Zio Max
Miejsce Swarnica Czarnowasy
Miejsce Golden Boys Chęciny
Miejsce Hot Boys Chęciny
Zawodnicy wyróżnieni:
Strzelec najładniejszej bramki: Adam Ogo-
nowski ( Golden Boys Chęciny)
Najskuteczniejszy strzelec turnieju: Mateusz 
Chłopek (Golden Boys Chęciny)
Najlepszy Bramkarz: Jakub Stolarczyk (Hot 
Boys Chęciny)
Najlepszy zawodnik turnieju: Piotr Brzoza 
(Zio Max)
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 Zwycięstwem Pawła Stachury z Po-
lichna zakończył się I Amatorski Turniej 
Tenisa Stołowego mężczyzn. W zawodach 
udział wzięło siedmiu zawodników:Flor-
kiewicz Daniel – Chęciny, Gruszczyński 
Zdzisław – Chęciny, Kułagowski Wojciech 
– Chęciny, Mochocki Andrzej – Chęciny, 
Porzucek Grzegorz – Chęciny, Stachura 
Paweł – Polichno oraz Stawecki Robert 
z Wolicy. Otwarcia turnieju dokonał Bur-
mistrz Chęcin Robert Jaworski serdecz-
nie witając wszystkich uczestników życząc 
zawodnikom sportowych emocji i dobrej 
zabawy. Niestety jednocześnie z turniejem 
mężczyzn miały odbyć się zawody w kate-
gorii kobiet, jednak do rywalizacji nie zgło-
siła się żadna zawodniczka. Turniej prze-
prowadzono systemem”każdy z każdym” 
do trzech wygranych setów. Zdecydowanie 
najlepszy okazał się Paweł Stachura, który 
pokonał wszystkich swoich przeciwników 
nie tracąc przy tym żadnego seta. W meczu 
o drugie miejsce po bardzo wyrównanym 
i emocjonującym pięciosetowym pojedyn-
ku Grzegorz Porzucek pokonał Wojtka 
Kułagowskiego. Na duże słowa uznania 
zasłużyli panowie Daniel Florkiewicz oraz 

Wyniki Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Gruszczyński Zdzisław, którzy mimo swoje-
go wieku pokazali duże umiejętności oraz 
wolę walki w duchu fair-play.
Wyniki turnieju:
Stachura Paweł
Porzucek Grzegorz
Kułagowski Wojciech
Mochocki Andrzej
Florkiewicz Daniel
Grusczyński Zdzisław
Stawecki Robert

 Na zakończenie turnieju Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski 
wręczając najlepszym zawodnikom okazałe 
puchary podziękował za przyjęcie zaprosze-
nia na zawody oraz pogratulował wysokich 
umiejętności gry w tenisa stołowego.
Obsługa sędziowska: Tomasz Dziurzyński, 
Robert Skrobot.
Obsługa medyczna: Ośrodek Zdrowia 
w Chęcinach.

Robert Skrobot

Demografia
za okres od dnia 11.08.2014 roku  do  dnia 02.09.2014 roku

URODZENIA

DZIEWCZYNKI
1. Nela
2. Natalia
3. Laura
4. Aleksandra
5. Aleksandra

CHŁOPCY
1. Maciej
2. Filip
3. Franciszek
4. Jan
5. Adam

MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym kobiercu stanęło 28 par.

ZGONY

Dewerenda Weronika 31.07.2014r. Siedlce

Nawrot Kazimierz 09.08.2014r. Tokarnia

Podsiadło Stefan  08.08.2014r. Łukowa

Podsiadło Tadeusz 20.08.2014r. Jedlnica

Michcik Marianna 25.08.2014r. Wolica

Nowak Krystyna  26.08.2014r. Chęciny

Zając Ryszard  23.08.2014r. Radkowice

Wrońska Maria  27.08.2014r. Tokarnia 

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  02.09.2014r.

Wnioski o fundusz alimentacyjny
i świadczenia rodzinne

 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach 
informuje, iż wnioski o fundusz alimentacyjny na okres świad-
czeniowy 2014/2015 można składać w terminie od 1 sierpnia 
2014r. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wy-
maganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - wypłacone będą 
w miesiącu październiku. Świadczenia przyznane na wniosek 
złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od 1 wrze-
śnia do dnia 31 października - wypłacone będą w miesiącu listo-
padzie.
 Ponadto wnioski o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 
2014/2015 można składać w terminie od 1 września 2014r. 
* w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 
dnia 30 września 2014r. - ustalenie prawa do świadczeń rodzin-
nych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad 2014 nastąpi do 
30 listopada 2014r.
* w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne 
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 
dnia 1 października 2014r. do dnia 30 listopada 2014r. - ustale-
nie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za 
miesiąc listopad 2014 nastąpi do 31 grudnia 2014r.
 Obsługa petentów świadczeń rodzinnych i funduszu alimen-
tacyjnego odbywać się będzie w dniach:
Poniedziałek 715 - 1515,
Wtorek 715 - 1830,
Środa – Piątek 715 - 1515.

Magdalena Gogół MGOPS Chęcin
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 Zgodnie ze staropolskim zwyczajem - 
u progu jesieni - uroczyście obchodzone 
jest święto plonów. Także i w tym roku w 
naszej gminie zakończenie zbioru płodów 
ziemi było połączone z dobrą zabawą. Chę-
cińskie dożynki odbyły się w minioną nie-
dzielę, 17 sierpnia w Polichnie.
 Już od samego wjazdu, przybyłych na 
gminne uroczystości dożynkowe do Polich-
na witały dekoracje z tegorocznych plonów 
wykonane przez mieszkańców tej miej-
scowości. Widać było duże zaangażowanie 
mieszkańców Polichna w organizację wyda-
rzenia, jakim jest gminne święto plonów, za 
co z tego miejsca pragnę im gorąco podzię-
kować. Każdego roku staramy się zorganizo-
wać dożynki w innej miejscowości. W Polich-
nie odbyły się one po raz pierwszy – poinfor-
mował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. – Dzisiejsza uroczystość jest 
świadectwem tego, że mieszkańcy nie tylko 
Polichna, ale i całej gminy chcą promować 
miejsce, w którym mieszkają i w którym pra-
cują, chcą pokazać jego dorobek i kulturę 
ludową – podkreślał Burmistrz Jaworski. 
 Dożynki Gminy i Miasta Chęciny roz-
poczęły się uroczystą Mszą Świętą polową 
przy kościele parafialnym w Polichnie, 
koncelebrowaną pod przewodnictwem 
ks. Karola Zegana – dyrektora Ośrodka 
Katechetycznego w Kielcach. W uroczy-
stościach uczestniczył duchowy gospodarz 
tegorocznych uroczystości proboszcz Para-
fii p.w. Matki Bożej Anielskiej w Polichnie 
ks. Krzysztof Pawlik, a także Ks.  Kamil 
Nartowski oraz O. Edward Staniukiewicz. 
Zgromadzeni wokół przystrojonego ołta-
rza podziękowali Panu Bogu za pogod-

W Polichnie dziękowali za plony
 Dziękowali za zebrane szczęśliwie plony i modlili się o urodzaj. Święto Plonów to dla rolników najradośniejsze święto 
w roku. W tym roku, mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny obchodzili je w Polichnie. Święto plonów ściągnęło do naszej gminy 
prawdziwe tłumy.

ne żniwa i owocne plony. Po poświęceniu 
chleba oraz wieńców rozśpiewany i barwny 
korowód dożynkowy z udziałem Gminno-
-Szkolnej Orkiestry Dętej „Sitkówka-Nowi-
ny” ruszył na kompleks sportowy w Polich-
nie, gdzie odbyły się główne uroczystości. 
 Kiedy goście tłumnie dochodzili na 
plac tuż przed sceną ustawiono poświęco-
ne już wieńce dożynkowe. Tu staropolskim 
zwyczajem powitali zebranych prowadzący 
imprezę – Irena Piechota z KGW Tokar-
nianki i Stefan Wojtyna, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tokarni. Ubrani w ludowe 
tradycyjne stroje przypomnieli skąd wywo-
dzi się święto plonów. Mówili również o tru-
dzie pracy rolnika i podkreślali wartość 
chleba. Następnie, tradycyjnie już na ręce 
gospodarza gminy Burmistrza Roberta Ja-
worskiego starostowie dożynek przekazali 
chleb wypieczony z mąki z tegorocznych 
zbiorów. - Przyjmij gospodarzu od nas ten 
bochen chleba upieczony ze zboża naszych 
pól. Uszanuj go i gospodaruj tak, żeby go 
nikomu, tak na wsi, jak i w mieście nigdy 
nie zabrakło – mówili starostowie Henry-
ka Nartowska, sołtys Polichna oraz Cezary 
Woźniak, rolnik z Bolmina. - Dziękuję za 
ten bochen chleba upieczony z tegorocz-
nego ziarna. Będę go dzielił sprawiedliwie, 
tak aby wszystkim starczyło – odpowiedział 
Burmistrz Robert Jaworski.
 Po oficjalnych uroczystościach rozpoczął 
się program artystyczny. Ośpiewano wieńce 
dożynkowe, a specjalnie powołana komisja 
miała za zadanie wybrać ten najpiękniejszy.
To, jak się okazało, wcale nie było takie ła-
twe. Po długiej naradzie, jury w składzie: 
Przewodnicząca – Bogusława Wrońska, 

Alicja Śmiech ze Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, 
Izabela Buda, kierownik ds. Kultury w Cen-
trum Kultury i Sportu w Chęcinach oraz 
Anna Gątkowska z Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa w Urzędzie 
Gminy i Miasta Chęciny, postanowiło ofi-
cjalnie ogłosić swój werdykt. Jak się okaza-
ło, podobnie jak w roku ubiegłym, zwyciężył 
wieniec upleciony przez Koło Gospodyń 
Wiejskich „Tokarnianki”. Teraz wieniec ten 
będzie reprezentował Gminę i Miasto Chę-
ciny podczas dożynek powiatu kieleckiego 
i tym samym weźmie udział w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec w powiecie. – Chciały-
byśmy, żeby nasz wieniec w tym roku spodo-
bał się na tyle, żeby zajął jedną z najwyższych 
lokat. Zrobimy wszystko, żeby tak było – za-
powiedziały zwyciężczynie. 
 Podczas wydarzenia na scenie zapre-
zentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Polichnie, a także wszystkie zespoły folklo-
rystyczne z terenu Gminy i Miasta Chęciny. 
Tuż po nich, zarówno sceną, jak i sercami 
publiczności, zawładnął zespół z Polichna – 
„Merkury”. Równie brawurowy koncert dał 
błyskawicznie pnący się na najwyższe listy 
przebojów disco polo zespół „newX”, który 
także pochodzi z Polichna. Na zakończenie 
wystąpiła gwiazda wieczoru, folkowy zespół 
„Pozytywnie zakręceni”.
 Organizatorem tegorocznych Dożynek 
Gminnych był Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Polichnie, radna miejscowości Polichno, 
oraz sołtysi miejscowości: Polichno, Podpo-
lichno i gościniec.

Agnieszka Olech  

 Konkurs „Moje marzenia” ma na celu promowanie idei inte-
gracji społecznej, która jest jednym z obszarów objętych wspar-
ciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 Przedsięwzięcie skierowane jest do uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, miesz-
kańców domów pomocy społecznej, domów dziecka i innych 
placówek pomocy społecznej oraz opiekuńczo-wychowawczych 
z terenu województwa świętokrzyskiego.
 Autorzy prac konkursowych powinni ująć dowolne, szeroko ro-
zumiane motywy, ukazujące w formie artystycznej marzenia, plany, 
wyobrażenia itp. Można w nich zawrzeć także nawiązania do idei 
integracji społecznej oraz unijnej polityki wyrównywania szans. 
 Do konkursu można zgłaszać prace w następujących kate-
goriach: prace plastyczne (malarstwo i witraż, rysunek i grafika, 

Konkurs artystyczny „Moje marzenia”
 „Twórczość artystyczna jako element rozwoju osobistego i walki z wykluczeniem społecznym” – to hasło tegorocznej VII 
edycji konkursu artystycznego „Moje Marzenia” organizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2014 roku.

inne formy artystyczne) oraz inscenizacja. 
 Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do 
dnia 31 października br. na adres: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju 
Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
ul. Jagiellońska 70, 25 - 956 Kielce, w kopertach (opakowaniach) 
z dopiskiem Konkurs „Moje Marzenia”. Uroczyste rozstrzygnię-
cie konkursu odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2014 
roku. Autorzy najciekawszych i oryginalnych prac otrzymają dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe. 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Święto-
krzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Biura Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki ul. Jagiellońska 70, tel. (41) 335-06-03 
wew. 184/107.

Monika Piotrowska
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